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INNLEDNING 
 
I denne utstillingen møtes kunst og matematikk i en leken sammenheng. Lær Pytagoras 
læresetning gjennom å legge puslespill og løse praktiske oppgaver, og lag egne bilder 
inspirert av Ruth Rolands grafikk basert på brikkene i et Pytagoras-puslespill.  
Det er lagt opp til et todelt arbeid, ett med fokus på de tre kunstverkene som utgjør selve 
utstillingen, og ett med forskjellige innfallsvinkler til den pytagoreiske læresetning. 
 
Ruth Roland kom en dag innom Kunst i Skolen for å levere noen nye trykk hun hadde laget. 
Hun fortalte om sin inspirasjonskilde, og det åpnet for en idé om å lage en utstilling med 
matematikk som utgangspunkt. Vi kontaktet matematiker Einar Jahr og tidligere redaktør i 
tidsskriftet Form, Hilde Degerud Jahr og luftet ideen. Kort etter var vi i gang med å planlegge 
puslespill og oppgaver. 
 
 
 

 
 

 
 
                                                                     

 
 
Innhold i utstillingskofferten: 
- 5 grafiske blad 
- 2 puslespill i tre med forskjellig vanskelighetsgrad  

Puslespill 1: Eske med 11 brikker 
Puslespill 2: Ramme med 4 brikker 

- Mappe med 2 lærerveiledninger med maler og 7 laminerte oppgaver 
- Mappe med puslebrikker i mosegummi (30 brikker) 
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RELEVANS TIL LÆREPLANEN 
 
Matematikk 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: 
 
Etter 4.årstrinn 
- teikne, byggje, utforske og beskrive geometriske figurar og modellar i praktiske 
samanhengar, medrekna teknologi og design 
kjenne att, bruke og beskrive spegelsymmetri og parallellforskyving i konkrete situasjonar 
 
Etter 7.årstrinn 
-beskrive og gjennomføre spegling, rotasjon og parallellforskyving 
 
Etter 10.årstrinn 
-bruke og grunngje bruken av formlikskap og Pytagoras’ setning i berekning av ukjende 
storleikar 
-behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knyte uttrykka til praktiske situasjonar, 
rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningane 
-utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnement ved hjelp av geometriske 
idear og gjere greie for geometriske forhold som har særleg mykje å seie i teknologi, kunst 
og arkitektur 
-identifisere og utnytte eigenskapane til proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og 
kvadratiske funksjonar og gje døme på praktiske situasjonar som kan beskrivast med desse 
funksjonane 
 
Kunst og håndverk 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 
 
Etter 4.årstrinn 
-visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer 
-eksperimentere med enkle geometriske former i konstruksjon og som dekorative 
formelementer 
-samtale om sin opplevelse av samtidskunst 
 
Etter 7.årstrinn 
-benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon 
for å gi illusjon av ro og bevegelse 
-skille mellom blanding av pigmentfarger og lysfarger 
-bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid 
 
Etter 10.årstrinn 
-bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser 
-stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og 
piktogrammer 
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OM PYTAGORAS OG HANS LÆRESETNING 
Pytagoras (ca 570-500 f.v.t), gresk matematiker, filosof og astronom, født på øya Samos og 
antagelig elev av Thales fra Milet. Det mystiske elementet i hans filosofiske lære skyldes for 
en stor del påvirkning fra hans reiser til Egypt og Babylonia. Grunnla senere en skole i Kroton 
(nåv. Crotone) i Sør-Italia. Den var en tid meget populær og ble styrt av en innviet krets, 
pytagoreerne. 
 
Det er vanskelig å gi en nøyaktig vurdering av Pytagoras' innsats, siden det meste av hans 
lære bare er kjent gjennom ufullstendige overleveringer, og fordi pytagoreerne for en stor 
del hemmeligholdt sine oppdagelser. Hans filosofi er grunnlagt på mystikk og 
tallspekulasjoner. Alle begreper var tilordnet tall, og enheten symboliserte det 
guddommelige og opprinnelsen til alle ting. Pytagoreerne oppdaget de harmoniske forhold i 
tonelæren. De fikk stor innflytelse på senere filosofi, bl.a. på Platon, med sin lære om at 
sjelen var guddommelig og udødelig, at sjelens forening med et legeme er en straff, og at 
bare bruken av den rene tenkning kan frigjøre sjelen fra en evig vandring fra legeme til 
legeme. I matematikken diskuterte pytagoreerne naturlige tall, blant annet primtall, og 
deres forhold og problemer knyttet til Pytagoras´setning. 
 
Den pytagoreiske skolen, som angivelig ble grunnlagt av Pytagoras fra Samos bidrog 
vesentlig til den systematiske utviklingen av gresk matematikk. 
 

             Aubert, Karl Egil.  
Pytagoras, Store norske leksikon.  

Hentet 22.September 2017  

 
 
 
  
  
 Pytagoras' setning, er en læresetning som sier at  
 kvadratet på  hypotenusen i en rettvinklet trekant  
 er lik summen av kvadratene på de to katetene.  
 Hvis katetenes lengder er a og b og hypotenusen c,  
 er altså c2 = a2 + b2. 
   

 

http://snl.no/pythagoreerne
https://snl.no/hypotenus
https://snl.no/katet
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KORT OM KUNSTNEREN RUTH ROLAND 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ruth Roland (f. 1960) er utdannet ved Statens Kunstakademi Oslo, samt ved Statens 
Håndverks- og Kunstindustriskole, innenfor grafikk og maleri. Som billedkunstner er hun 
opptatt av å velge det materialet som er best egnet for det hun vil uttrykke. Hun arbeider 
med rominstallasjoner, maleri, Artist Books, grafikk og broderi. 
Men hva fikk henne til å bli opptatt av Pytagoras? 
 
”Hvordan ble jeg kjent med Aristoteles og Pytagoras, jeg som knapt kan regne med brøk, og 
alltid, eller nesten bestandig, regner feil, jeg som blir skremt av tall som om de var uhyrer?  
Jeg tror det var en tilfeldighet. Et søk på nettet. Da jeg så tegningen av Stomachion, skapt av 
Aristoteles, så jeg skjønnheten. Som musikk. En fornemmelse av noe som gled inn i 
hverandre. Perfekt. Som en kropp. Det så ikke vanskelig ut å lage maken. Jeg tegnet den opp 
på finér, sagen malte. Det var kjedelig uten farger. Jeg la på trykkfarger. Alle løsningene lå på 
nettet. Det sto at Aristoteles brukte Stomachion for å bevise ting. Jeg derimot skulle ikke 
bevise noe som helst. Bare leke. Det morsomme var å leke frem løsningen selv. Ikke se på 
fasiten. Tegne opp hver ny løsning. Litt stolt, denne fant jeg. Sammenlikne den ene løsningen 
med den neste. Jeg konkurrerte ikke med noen. Jeg skulle ingen steder. Ikke gjøre noe. Det 
er ro i dette, sitte med biter som skal passe sammen. Jeg ble hekta. Når folk kom på besøk, 
så de puslespillet ligge på stuebordet. De ble hekta. Biter som kan brukes begge veier, 
nesten uendelig antall løsninger, så svimlende. Senere fant jeg Pythagoras. Det ble ikke 
perfekt. Trebitene skulle glidd inn i hverandre som en hanske møter en hånd, små 
unøyaktigheter hindret det. Var det viktig? Var det farlig? Nei. For meg var det undringen, 
kjenne roen. Merke usikkerheten, passer dette, går dette, ja, nei, startet jeg dumt, skulle jeg 
tenkt annerledes? Bitene kan presses inn i faste former, en tolvkant, et kvadrat, et rektangel. 
Med bitene kan du danne beviset til Pytagoras. Det kan bli en uregelmessig form. Et 
tangram. En trekant? Nei, det gikk visst ikke. En matematiker vil se et nett av logikk som 
ligger skjult der brikkene møtes i bestemte punkt. Jeg ser ikke det. Jeg ser det vakre, at 
brikkene snakker med hverandre og til sammen danner de en helhet. Avsluttet.” 
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BILDENE I UTSTILLINGEN 135  
 
 
Bilde 1 

 
             Pytagoras V 
 
 
 
Bilde 2 

 
                Aristoteles 
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Bilde 3 

 
             Pytagoras IV 
 
 
Bilde 4  

 
            Pytagoras XII 
Bilde 5 
 

 
            Pytagoras XIV 
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ARBEID MED UTSTILLINGEN 
 
Utstillingen er ment å kunne danne utgangspunktet for et flerfaglig arbeid der Pytagoras er 
innfallsvinkelen til en kunstopplevelse og fagene matematikk og kunst og håndverk.  I 
ungdomsskolen, der forståelsen av Pytagoras er et av kompetansemålene, vil det 
matematiske kunne gis en sterkere vektlegging, mens på lavere trinn vil bildene og 
puslespillene gi et første møte med den pytagoreiske læresetning på en leken måte. Slik 
utstillingen er lagt opp går det an å arbeide med den på forskjellige måter. 
  
Bildene i hovedfokus: 
Først og fremst er bildene i fokus, og disse kan alene både oppleves og inspirere til elevenes 
egne skapende arbeider. Puslebitene som kunstneren har brukt, er også tilgjengelige for 
elevene. De kan for eksempel brukes som sjablonger til en enkel trykketeknikk. Da bildene er 
nonfigurative kan de også inspirere til andre former for abstrakte uttrykksmåter. 
Puslespillene kan legges uten at de trenger inngående matematiske forklaringer. 
 
Matematikk i hovedfokus: 
Bildene kan danne utgangspunkt for et rent matteprosjekt med både puslespillene og de 
vedlagte forslagene til stasjonsoppgaver. Oppgavene som følger har forskjellig 
vanskelighetsgrad, så det er mulig å lage et differensiert opplegg. 
 
Flerfaglig fokus: 
Den mest spennende måten å bruke utstillingen på, er å la bildene, puslespillene, de 
geometriske formene og stasjonsoppgavene i matematikk gå inn i et større flerfaglig prosjekt 
i matematikk og kunst- og håndverk. Ved å kombinere opplevelsen av kunst, eget skapende 
arbeid, puslespill og oppgaver med utgangspunkt i Pytagoras ligger det til rette for å skape 
en større innlevelse og forståelse. 
 
Det er mange elementer i denne utstillingen. Derfor er det viktig å gå gjennom hele 
kofferten og lærerveiledningens innhold for å se hvordan arbeidet kan tilpasses forskjellige 
klassetrinn. Lærerveiledning og oppgavekort ligger også samlet på 
http://www.kunstiskolen.no/pytagoras så de geometriske formene kan printes ut derfra. 
Plastformene som følger med er laget av mosegummi / craft rubber sheets og kan kjøpes i 
hobbyforretninger eller på nett. Maler lik de Ruth Roland har brukt i Pytagoras-bildene er 
vedlagt som kopioriginaler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kunstiskolen.no/pytagoras
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Forslag til elevoppgaver knyttet til Ruth Rolands bilder (Se maler i vedlegg 3) 
Nedenfor vil du finne oppgaver knyttet til Pytagoras setning og formene du skal jobbe med 
er de samme formene som Ruth Roland har brukt i sine bilder. Lek med formene, spre de 
utover bordet eller gulvet. Se hvor vakre formene er sammen, og hvordan de forholder seg 
til hverandre på en fin måte. Flytt formene rundt og finn hvordan de passer sammen. Lek 
deg gjerne frem til en figur, eller la bare formene fylle bordet eller gulvet. Bruk god tid og 
husk: du skal ikke bevise noen ting, du skal bare leke deg frem til et uttrykk du liker. Det er 
med andre ord mange måter å arbeide med dette på. Du kan også finne andre materialer 
som formene kan klippes elle skjæres ut av, som bølgepapp, plastikk, stoff.  
 
 
-Fri fantasi 
 

 
 
Trykk opp og klipp ut de vedlagte malene.  
Tegn rundt formene eller bruk dem som utgangspunkt for trykk med sjablonger.  
Bakgrunnen i egne arbeider kan varieres med ulike bunnfarger.  
 
 
-Pytagoras fugler/dyr 
 

 
 
Legg Pytagoras-formene slik at de danner en stilisert form av en fugl eller et dyr. Lim 
formene på stiv papp og bruk pappformen som mal for trykking, slik at du kan gjenta formen 
som en bord. 
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-Pytagoras eventyrfigur 
 

    
 
Sett sammen de ulike formene slik at de blir til fantasifulle eventyrfigurer. Gi figurene navn 
og lag (skriftlig eller muntlig) små eventyr.  Sett så sammen alle figurene til et stort 
klassebilde.  
 
 
-Gavepapir  
 

 
 
La deg inspirere av andre som har laget gavepapir - søk på nettet eller se i 
gavepapirforretninger om du kan få ideer. Velg deretter en form og tegn skisser med forslag 
til utforming og dekor.  Tenk gjennom tema for gavepapiret for eksempel jul, bursdag (barn 
eller voksen) Lag en nøyaktig arbeidstegning der du tenker igjennom hvilken teknikk du vil 
bruke. Tegne, klippe i papp, trykke? Gjenta formen slik at det danner et mønster. Lag 
gavepapiret og pakk inn en gave med papiret ditt. 
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Oppgaver med Pytagoras-treet 
 

  
 
 
I denne oppgaven kan du jobbe på ulike måter for å lage Pythagoras tre.  
Kan du se hvordan forholdet mellom brikkene forandrer seg? 
  
Når du har laget ferdig Pytagoras- treet velger du en av primærfargene gul, rød eller blå og 
legger til hvit eller svart. Jobb med nyanser, slik at treet blir lysere og lysere i fargen 
ettersom formene på treet forminskes. 
 
 

 
 
Se flere Pytagoras-trær på nettet, se for eksempel: 
https://www.google.no/search?q=pythagoras+tree&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a
hUKEwjngd_DhMXWAhWqK5oKHalnA14Q_AUICigB&biw=1903&bih=1193 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.no/search?q=pythagoras+tree&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjngd_DhMXWAhWqK5oKHalnA14Q_AUICigB&biw=1903&bih=1193
https://www.google.no/search?q=pythagoras+tree&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjngd_DhMXWAhWqK5oKHalnA14Q_AUICigB&biw=1903&bih=1193
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Arbeid med puslespillene 
-Puslespillene har forskjellig vanskelighetsgrad. Start med det lette, Puslespill 2, og gå videre 
med det neste, Puslespill 1. Elevene kan arbeide gruppevis med disse. De kan også være to 
stasjoner i et stasjonsopplegg. 
-Forstørr de vedlagte malene, farg dem og lag et stort puslespill på gulvet eller på veggen. 
 
Stasjoner med puslespillene og matematikkoppgaver knyttet til Pytagoras 
-Bruk de 7 vedlagte laminerte oppgavekortene og arbeid på stasjoner. Oppgavene kan også 
trykkes opp slik at alle kan arbeide samtidig med samme oppgave. Se baksiden av kortene 
for oppgaver i matematikk. 
-Hvem var Pytagoras? Finn ut mer om hvem han var, hvor han levde og hans forskning. 
Lag en presentasjon av hva du har lært om Pytagoras. 
 
Tips for de yngste 
-Bruk legobrikker så de kan bygge og telle. 
-Lek med de geometriske formene. Sett de sammen på forskjellige måter. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lenker 
 
https://www.matematikk.org/artikkel.html?tid=64751 
 
https://www.matematikk.org/uopplegg.html?tid=51219 
  
http://www.norsknettskole.no/etterutdanning/matematikk/pytagoras/klippbevis3.htm 
 
Landmåling 
http://www.vilvite.no/assets/Uploads/SkoleOgBarnehage/PDF/Gigantometri/Gigantometri-
8.-10.-trinn-LV.pdf 
 
Pytagoras puslespill med 410 forskjellige løsninger 
http://www.logelium.de/DiDom/Grafik/DiDom-Pythagoras.pdf 
 

https://www.matematikk.org/artikkel.html?tid=64751
https://www.matematikk.org/uopplegg.html?tid=51219
https://www.matematikk.org/uopplegg.html?tid=51219
http://www.norsknettskole.no/etterutdanning/matematikk/pytagoras/klippbevis3.htm
http://www.vilvite.no/assets/Uploads/SkoleOgBarnehage/PDF/Gigantometri/Gigantometri-8.-10.-trinn-LV.pdf
http://www.vilvite.no/assets/Uploads/SkoleOgBarnehage/PDF/Gigantometri/Gigantometri-8.-10.-trinn-LV.pdf
http://www.logelium.de/DiDom/Grafik/DiDom-Pythagoras.pdf
http://www.logelium.de/DiDom/Grafik/DiDom-Pythagoras.pdf
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Vedlegg 1 
 
Pytagoraskopp  
 
 
VISSTE DU DET? 
Historien forteller at Pytagoras ikke likte at studentene hans drakk så mye vin, og ville 
oppdra dem til måtehold. Han konstruerte en kopp som var slik laget at hvis den ble fylt opp 
over et bestemt nivå, rant all vinen ut igjen gjennom et hull i bunnen av koppen. Den grådige 
fikk all vinen i fanget! Koppen fikk senere navnet Pytagoraskopp. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hva er likheten mellom en Pytagoras-kopp og et vannklosett?  
 
 
Lag en Pytagoraskopp 
http://viten.ntnu.no/lagdinegen/solekopp.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://viten.ntnu.no/lagdinegen/solekopp.pdf
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Vedlegg 2 

Pytagoras og musikken 

Pytagoras og pytagoreerne forsket på musikk, det var en av de matematiske vitenskaper. 
Pytagoras mente at musikk var av kosmisk og gudommelig opprinnelse på grunn av sine 
matematiske egenskaper. Han fant ulike svingetall for ters, kvint og kvart, som han mente 
tilsvarte planetenes innbyrdes posisjoner. Pytagoras gjorde eksperimenter og fant ut at 
tonen en note spilles i på en gitar er avhengig av: 
-lengden på strengen
-spenningen av strengen
-materialet strengen er laget av
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KUNST I SKOLEN 

Kunst i Skolen (KiS) er en frittstående medlemsorganisasjon som  
i over seksti år har tilbudt et bredt utvalg kunstpedagogiske tjenester 
og materiell produsert spesielt for undervisningsinstitusjoner. 

Kunst i Skolen har som formål:
• Å	arbeide	for	at	visuell	kunst	skal	få	en	sentral	plass
i	lærings-	og	holdningsdannende	arbeid	i	skolen.

• Å	bidra	til	å	vekke	interessen	for	og	gi	kunnskaper	om	visuelle
uttrykksformer	slik	de	er	kommet	til	uttrykk	i	tidligere	tider	og	i	dag.

• Å	sette	i	verk	tiltak	som	gir	opplevelser,	og	som	utvikler	kunstforståelse,
skapende	evner,	kritisk	sans	og	følsomhet	overfor	visuelle	uttrykk.

Vår hovedoppgave er produksjon og administrasjon av kunstutstillinger som 
turnerer mellom skoler i hele landet. Når skolene mottar en utstilling følger 
det med skreddersydde undervisningsopplegg med referanser til målene i 
Kunnskapsløftet. Gjennom Kunst i Skolens vandreutstillinger får mange tusen 
skolebarn hvert år stifte bekjentskap med kjente kunstnere og originalkunst.

For å gi skolene læremidler med godt bildemateriale, produserer vi digitale bilde-
presentasjoner med utgangspunkt i kunst, arkitektur og design. Vi arrangerer årlige 
lærerkurs og studiereiser, og kan bistå skolene i forbindelse med kunstinnkjøp.

Medlemmer mottar månedsbrev med informasjon om nye 
utstillinger, bildepresentasjoner, kurs og månedens bilde. 
Medlemmer får også rabatt på kunstkjøp i vårt galleri. 

Kunst i Skolen er medlem i SEF, Samarbeidsforum for estetiske fag.

KUNST I SKOLEN 
Fossveien 24, inng. Steenstrupsgate                                                                
0551 OSLO
23 35 89 30
Org.nr. 970 133 402
kis@kunstiskolen.no
www.kunstiskolen.no

KUNST 
KREATIVITET 
KOMPETANSE
KUNST I SKOLEN siden 1948
www.kunstiskolen.no




